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99اردیبهشت   



 مقدمه:

 

تاسيس،  0/01/99مورخ  022921/99/911دستورالعمل شماره  9ماده  22نددر راستاي اجرايي نمودن ب

ورخ م 99689/98/911 اداره مراکز خدمات بهزيستي) مثبت زندگي( و به استناد ابالغيه شماره

با عنوان دستور العمل جامع  جذب و مصرف مشارکت هاي مردمي سازمان بهزيستي کشور  09/8/98

و به منظور ارتقاي سطح مشارکت مردم با بهزيستي در جامعه و بهره گيري از مشارکت خرد و کالن 

بر حفظ کرامت آنان و براي ارتقاء سطح کمي و کيفي ارائه خدمات به جامعه هدف سازمان باتأکيد 

آوري مشارکت هاي مردمي توسط مراکز مثبت زندگي داراي مجوز رعايت نظم و انضباط مالي در جمع

 از سازمان بهزيستي در سراسر کشور به شرح ذيل تدوين گرديد.

 

 اهداف 

 هماهنگي  و نظارت بر جذب مشارکت هاي مردمي در مراکز مثبت زندگي -

 ارکت، خير جمعي و مسئوليت اجتماعيکمک به گسترش فرهنگ مش -

 بستر سازي در راستاي ارتقاء مشارکت هاي مردمي نقدي -

 

 مردمی ضوابط جلب، جذب و استفاده از مشارکت

 مراکز مثبت زندگي عاملين جذب مشارکتهاي مردمي سازمان بهزيستي مي باشند. -

)پيوست(  98/8/09مورخ  911/98/99689مراکز مثبت زندگي  موظف به رعايت ابالغيه شماره -

با عنوان دستورالعمل جامع  جذب و مصرف مشارکت هاي مردمي سازمان بهزيستي کشور مي 

 .          باشند

متصل به حساب هاي مشارکت هاي مردمي   posدريافت هرگونه وجه صرفا از طريق دستگاه  -

 مي باشد. مجازاستان 

 باشد.مي   posبهزيستي استان موظف به معرفي مرکز مثبت زندگي به بانک جهت اخذ دستگاه  -



و همچنين رسيد از سامانه، به خيرين و  posمراکز مثبت زندگي موظف به ارائه رسيد دستگاه  -

سازمان  و سامانه، اطالعات مربوط به posمراجعين مي باشند. بطوريكه رسيد صادره از دستگاه  

و سامانه، با اطالع رساني  Posبهزيستي را داشته باشد. همچنين نمونه رسيد از دستگاه 

 مناسب، در معرض ديد عموم قرار گيرد. 

 کدرهگيري ارائه شده از بند فوق، توسط شخص خير قابل استعالم و پيگيري مي باشد. -

 منوع مي باشند. دريافت هرگونه وجه نقدي از خيرين بصورت مستقيم، توسط مرکز م -

تبصره: مراکز مثبت زندگي مجاز به اعالم شماره حسابي غير از شماره حساب مشارکت هاي  -

 مردمي اداره کل بهزيستي استانهانمي باشند.

باشد. در مواقع جمع آوري مشارکت هاي غير نقدي توسط مراکز مثبت زندگي ممنوع مي -

آوري کمک هاي غيرنقدي براي مدت محدود و اضطرار يا بحران با اعالم بهزيستي استان جمع 

 برابر ضوابط دستورالعمل جلب و مصرف مشارکت هاي مردمي قابل انجام خواهد بود.

در موارد مشارکت هاي مردمي با نيت خاص الزم است،  فرد مشارکت کننده فرم تكميل شده  -

( و )امضاء اييدسيستمي مشخصات مشارکت خود را از کاربر مرکز دريافت، رويت و نسبت به ت

 عودت آن به کاربر جهت ثبت سيستمي، اقدام نمايد. 

 مرکز موظف است، فرم امضا شده توسط فرد مشارکت کننده را اسكن و در سيستم ثبت نمايد. -

معاون مشارکت هاي مردمي استان به صورت ماهيانه نسبت به هزينه کرد مشارکت ها با نيت  -

 مدير کل استان اقدام مي نمايد. خاص بر اساس اطالعات سامانه و دستور

جمع آوري مشارکت هاي مردمي در قالب فطريه، نذورات و طرح هاي اعالم شده از سوي  -

 .بهزيستي امكان پذير خواهد بود

هزينه کرد ميزان مشارکتها بر اساس سياستگذاري که توسط شوراي مشارکت هاي مردمي  -

در اين مورد اولويت با محله بهزيستي استان صورت مي پذيرد، انجام مي شود که 

 ،شهرستان،استان و در راستاي فعاليت هاي سازماني و نيت خيرين مي باشد.

صاحب امتياز مرکز مثبت زندگي به عنوان عضو مدعو در جلسه شوراي مشارکت هاي استان  -

 که به منظور هزينه کرد مشارکتهاي مرکز برگزار مي گردد،شرکت مي نمايد.



ه منظور در يافت حق الزحمه و تشويق جلب مشارکت ها بايد درخواست مراکز مثبت زندگي ب -

 .خود را در سامانه ثبت نمايند

مراکز مثبت زندگي بايد شماره حساب خود را جهت واريز مبالغ به صورت رسمي به سازمان  -

 بهزيستي از  طريق سامانه  اعالم نمايند.

 

 شیوه تشویق مراکز در جمع آوری مشارکت های مردمی

دستورالعمل جامع جلب و مصرف مشارکت هاي مردمي سازمان  8ماده  5بند  2ا عنايت به تبصره ب

از تشويق و جبران خدمت جلب مشارکت  پرداخت  بهزيستي کشور  به منظور بهره مندي مرکز 

حق الزحمه مراکز مثبت زندگي از محل اعتبارات سازمان ،با استفاده از اطالعات سامانه به صورت 

ميليون ريال قابل پرداخت خواهد  511ل مشارکت هاي جمع آوري شده و حداکثر تا مبلغ ک % 5

 بود.

 

 

 

 

 

 

 


